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Odszkodowania  

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

 

W codziennym życiu można odnaleźć wiele przykładów zdarzeń skutkujących 
poniesieniem strat osobistych lub majątkowych. Najczęściej Klienci zwracają się do nas 
motywowani dążeniem do uzyskania odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych. 

Skorzystanie przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym z usług radcy 
prawnego jest bardzo dobrym wyborem. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na niektóre kwestie 
świadczące o tym, że współpraca z fachowym doradcą prawnym daje większe możliwości 
działania i większą szansę uzyskania satysfakcjonującej Państwa rekompensaty, aniżeli 
współpraca z firmą odszkodowawczą. 

Po pierwsze spójrzcie Państwo na to, kim jest radca prawny wykonujący czynności 
zmierzające do przyznania Państwu rekompensaty. Jest profesjonalistą, wykonującym zawód 
zaufania publicznego, posiada specjalistyczną wiedzę, potwierdzoną praktykami, odbyciem 
aplikacji i egzaminem państwowym. Przynależność do samorządu radców prawnych daje 
gwarancję ciągłego podnoszenia kwalifikacji radcy prawnego, nadzoru nad sposobem 
wykonywania przez niego obowiązków zawodowych i przestrzegania kodeksu etyki radcy 
prawnego. 

Po drugie, według prawodawstwa polskiego radcowie prawni mają o wiele szersze 
możliwości działania na rzecz swoich Klientów, aniżeli firmy odszkodowawcze. Przede wszystkim 
radcowie prawni są pełnomocnikami poszkodowanych w sporach sądowych, podczas gdy 
przedstawiciele firm odszkodowawczych mogą jedynie doprowadzać do ugód pozasądowych. 
Doświadczenie wskazuje, że sprawy odszkodowań z tytułu szkód poniesionych w wypadkach 
komunikacyjnych są często bardzo skomplikowane. Prawidłowe ustalenie zarówno przyczyn 
wypadku, jak i rozmiarów szkody wymaga wielkiej staranności. W trakcie sporów sądowych 
niejednokrotnie konieczne jest uzyskanie opinii biegłych różnych specjalizacji. Bardzo często 
rozmiar poniesionych szkód (zwłaszcza wszelkie konsekwencje dla zdrowia poszkodowanych) 
ujawnia się dopiero z czasem i jedynie biegli z zakresu medycyny potrafią go właściwie określić                             
i wskazać środki konieczne do przywrócenia zdrowia. Podpisując ugodę pozasądową                               
za pośrednictwem firmy odszkodowawczej nie będą mieli Państwo możliwości poznania 
stanowiska specjalistów. Wie o tym także druga strona sporu. W konsekwencji kwota 
odszkodowania przyznana na mocy ugody może być o wiele niższa niż należna ze względu                        
na rozmiar szkody. 

Ponadto istotne jest, że występujący w sprawach odszkodowawczych ubezpieczyciele, 
jako podmioty profesjonalne, zawsze mają silniejszą pozycję w stosunku do osób żądających 
odszkodowania. Warto jest zatem, żeby i po Państwa stronie występował profesjonalista, który 
poprzez znajomość przepisów i stanowisk różnych sądów, potrafi realnie oszacować kwotę, 
której należy się domagać, w tym potrafi wskazać, jakie są jej składowe elementy oraz rzeczowo 
uzasadnić te żądania. 

Ostatnia kwestia to po prostu argument wynikający z naszego podejścia do spraw 
odszkodowawczych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, nie stosujemy gotowych, 
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szablonowych rozwiązań na wzór dużych firm odszkodowawczych. W każdej sprawie 
wyczerpujemy maksymalną ilość środków, które przyczyniają się do wygranej, unikamy natomiast 
kierowania się wyłącznie praktyką zakładów ubezpieczeń. 

 

2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

 

Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Tym również 
odróżniamy się od kancelarii starego typu. Dominującą formą są konsultacje telefoniczne                             
i mailowe. Tak jest sprawniej i taniej. Spotykamy się wtedy kiedy spotkania wymaga jakość 
świadczonych usług lub specyfika sprawy. Takie podejście przyciąga do nas Klientów z całej 
Polski. 

Szanujemy czas nasz i czas naszych Klientów. Dlatego prosimy Państwa, abyście przed 
rozpoczęciem świadczenia przez nas usług przygotowali i uporządkowali dokumenty                           
oraz wypisali istotne fakty. 

Preferowanym sposobem uporządkowania dokumentów jest ich posegregowanie                      
i sporządzenie w sposób przejrzysty ich spisu. Prosimy Państwa ponadto, abyście w razie 
przesyłania dokumentów drogą elektroniczną sformatowali je tak, aby: jeden dokument w całości 
zawierał się w jednym dokumencie PDF, skany nie wymagały ich obracania i były wyraźne. 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

 

Wynagrodzenie za usługi w obszarze odszkodowań jest złożone z części stałej oraz części 
procentowej. Stosunek części stałej do części procentowej wynagrodzenia zależy od stopnia 
skomplikowania sprawy, przewidywanej wysokości przyznanego odszkodowania, a także                    
od indywidualnych ustaleń z Klientem. 

Ustalając wysokość należnego nam wynagrodzenia zawsze kierujemy się zasadą,                           
że dochodzenie przez nas odszkodowań nie może wywołać u Państwa poczucia, że mimo 
przyznanej Państwu rekompensaty w istocie nic Państwo nie uzyskali ze względu na wysokie 
koszty naszego wynagrodzenia. 

W każdej zleconej nam sprawie pobierana jest zaliczka, która zostanie zaliczona na poczet 
umówionego wynagrodzenia za świadczoną usługę dochodzenia odszkodowania. 


